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BESKRIVNING

Den tidigare utrikesministern Agneta Myhre mördas brutalt på en kyrkogård i Dalarna, samtidigt som en
förödande skogsbrand drar fram genom Bergslagsskogarna och hotar att ödelägga Astrid Sammils älskade
Granåkers Hästberg.Astrid är den som hittar den döda Agneta, och Dalapolisens mordutredning kommer
snart besvärande nära henne själv då mycket tyder på att mordet har en koppling till hennes och Agnetas
gemensamma förflutna i inbördeskrigets Bosnien på 90-talet.Astrids väninna Carina Svahn börjar
samtidigt nysta i ett tjugotre år gammalt ouppklarat mord på en tidigare vän och arbetskamrat sedan hon
hittat en ledtråd i en gammal video från en danskväll. Efterforskningarna leder henne till ett lokalt
vapenföretag men också rakt in i skogsbrandens växande inferno, ett inferno där allt kan gå förlorat, även
spåren efter mördaren.I Brandgata, Ingrid Hedströms tredje bok om Astrid Sammils, ställs Astrid inför
händelser som på ett omvälvande vis kommer att påverka hennes framtid."mycket spännande (...) kan
rekommenderas som bra underhållning i hängmattan i sommar." Ulf Lundén, Dala-Demokraten"Det här är
det bästa jag hittills läst av Ingrid Hedström, Brandgata hamnar definitivt på hyllan för deckare värda att
rekommendera." Inger Lundqvist, Norran"Allra bäst är Ingrid Hedströms vakna, rörliga berättande, och
personerna som är mer levande än de flesta romankaraktärer". Lotta Olsson, Dagens Nyheter"en läsvärd
deckare i den brinnande Dalaskogen." Alf Ehn, Skaraborgs Allehanda"Ska jag välja en aktuell, begåvad och
fruktansvärt spännande samhällsskildrare bland dagens deckarförfattare så är det Ingrid Hedström." Lotta
Olsson, Dagens Nyheter
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Brandbegränsningslinje - Wikipedia

brandgata - betydelser och användning av ordet. Svensk ordbok online. Gratis att använda.

Kampen mot branden åter igång | Aftonbladet

Köp 'Brandgata' bok nu. Den tidigare utrikesministern Agneta Myhre mördas brutalt på en kyrkogård i
Dalarna, samtidigt som en förö ...

brandgata - Uppslagsverk - NE.se

Det är möjligt att jag postat detta tidigare. Hursomhelst, direkt fotat ur en meny i Khao Lak i februari
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